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 کلیً ومایىذگان کلیً ومایىذگان

َ شىاخت  آنآشىایی با مُلتی متر دیجیتال َ رَظ اضتفادي از 

 لطعات الکترَویکی



 LCDومایشگر  

 BUZZER تطت

 َ تطت دیُد(بُق)
ظرفیت خازن 

 ضىج

 فرکاوص متر

 (AC & DC)آمپرمتر 

 تىظیم رَشىایی

 ومایشگر 

 اٌم متر

 (AC &DC  )َلت متر

 پراپ مىفی پراپ مثبت

 ضلیکتُر



 رَظ اوذازي گیری َلتاژ

با فشار دادن دکمً 
SELECT  روج اوذازي گیری

تغییر می   ACبً  DCاز 

 .یابذ

اوذازي گیری َلتاژ تُضط 

مُلتی متر دیجیتال با دلت 

 .باالی اضت

 باتری
 DCَلت 9

V 

DC 



روج اوذازي گیری را  ACجٍت اوذازي گیری َلتاژ 

 .تغییر دٌیذ

V 
AC 



 اتصاالت َ ضیم کشی BUZZER( بُق)تطت

 در را ضلیکتُر شکل مطابك اتصاالت تطت جٍت

  دکمً دادن فشار با َ دادي لرار مربُطً روج
SELECT ، عالمت BUZZER (بُق) اوتخاب را 

 .وماییم می

 ضیم  اتصال بُدن برلرار صُرت در

 .شُد می شىیذي بُق صذای



 تطت فیُز

 فیُز ضُختً فیُز ضالم
در صُرت مشاٌذي فُیس ضُختً 

احتمال اتصال کُتاعً شذن لطمتی 

لبل ازتعُیض . از مذار می باشذ

 .فیُز می بایطت تطت شُد

.  لرار دٌیذ  BUZZERمُلتی متر را رَی 

 َ مطابك شکل زیرفیُز را چک وماییذ

 فیُز

لرار   BUZZERمُلتی متر را رَی 

در صُرت شىیذن صذای بُق .دٌیذ

در غیر ایىصُرت .فیُز ضالم می باشذ

 .ضُختً اضت



 آند کاتد

 دیود

 تطت دیُد

برای تطت دیُد رَی مذار      

می بایطت حتما یک پایً دیُد را 

 .از برد جذا وماییم

 دیود

مُلتی متر را در حالت چک دیُد لرار 

 دٌیذ

مطلبك شکل رَبً رَ پایً .برای تطت دیُد می بایطت پایً ٌای دیُد را بشىاضیم

 .  می باشذ“ آوذ“ َ پایً بذَن خط“ کاتذ”دارای خط دار



را بً آوذ  (لرمس)مثبتپراپ 

را  (مشکی)مىفیدیُد َ پراب 

در . بً کاتذ دیُد متصل وماییذ

تا  0/2صُرتیکً َلتاژی بیه 

َلت را وشان دٌذ دیُد  0/8

 ضالم اضت

را بً آوذ  (لرمس)مثبتپراپ 

را  (مشکی)مىفیدیُد َ پراب 

در . بً کاتذ دیُد متصل وماییذ

 0/2صُرتیکً َلتاژی غیر از  

َلت را وشان دٌذ دیُد  0/8تا 

 لطع َ معیُب اضت

را بً آوذ  (مشکی)مىفیپراپ 

را بً  (لرمس)مثبتدیُد َ پراب 

در . کاتذ دیُد متصل وماییذ

صُرتیکً صفر َلت را وشان 

دٌذ دیُد تصال کُتاي َ معیُب  

 اضت



 (چک اٌمی)اوذازي گیری ممذار مماَمت 

 مماَمت کربىی
 SMDمماَمت 

 مماَمت آجری

 . ،آجری را مشاٌذي می ومایذSMDومُوً مماَمت کربىی، 3در شکل زیر 



 ممذار اٌم مماَمت بر اضاش وُار ٌای روگی



برای تطت مماَمت رَی برد می بایطت یک پایً مماَمت  

برای اوذازي گیری مماَمت َ چک اٌمی   را از رَی برد جذا وماییذ

ضلیکتُر مُلتی متر را رَی اٌم متر 

 .تىظیم می وماییم

 ممذار مماَمت اوذازي گیری شذي
  


